
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 14 от 25.09.2018 година 
 
 

От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 

25.09.2018 година /ВТОРНИК/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община 

Гости – Лора Славчева, Захари Митев 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми г-н Даскалов, Уважаеми колеги, Уважаеми гости 

на настоящото заседание. На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация има наличие на кворум. От 17 

общински съветника присъстват 15 общински съветника, отсъстват двама по 

уважителни причини. Откривам редовното заседание на общинския съвет, свикано 

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. Имате думата за изказвания, мнения и 

становища по ДР.  

Пред вас току-що раздадохме една докладна записка, която касае отчета за 

касовото изпълнение на бюджета и бюджетните средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие за 2018 година и предложение за актуализация. Докладна 

записка №165 от 21.09.2018 г. предлагам да влезе като последна точка 16 от 

дневния ред. През това време и в почивката да може да се запознаете с нея, защото 

касае отчета внесен в МФ, както и актуализацията , която касае прехвърляне на 

средства от един параграф в друг в отделна функция и промяна в капиталовите 

разходи касаещи ДГ „ Изворче” и „Здравец” относно платформите за инвалиди но 

там г-н Даскалов ще ви обясни. Така, че предлагам допълнение към ДР, а точка 16 

която предварително е в обявения дневен ред да стане точка 17.  Други 

предложения относно ДР имате ли. Ако няма предлагам да прекратим разискванията 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Приема се. 

 

Предлагам като допълнителна точка 16 да влезе ДЗО - 165 от  21.09.2018 г., 

а точка 16, да стане т.17. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува: 

 

 15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Приема се. 

 

 Зачитам следния проект за Дневен ред: 

 

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №125 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин  

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №133 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №114 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2018 г. относно: Издаване на 

разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ XXVI, УПИ VIII и промяна на улична 

регулация, кв. 48 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.501.46, ПИ 

20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 21.08.2018 г. относно: 

Допълнение на Решение № 97/29.06.2018 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 21.08.2018 г. относно: 

Допълнение на Решение №107/19.07.2018 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 28.08.2018 г. относно: Приемане 

на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията 

на град Девин.          

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 14.09.2018 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2019-2021 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 17.09.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване  на ПУП-ПРЗ за ПИ 073030 в м. „Радва ливада” в землището 

на село Беден, община Девин за отреждането му за нов гробищен парк и одобряване 

на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 17.09.2018 г. относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1263 – гр. Девин, ул. „Пролет”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 17.09.2018 г. относно: 

Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински 

детски комплекс, град Девин /ЦПЛР - ОДК, град Девин/.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 158 от 17.09.2018 г. относно: Приемане 

крайния ликвидационен баланс на „Въча” ЕООД в ликвидация, доклад към крайния 

ликвидационен баланс, цялостен отчет на ликвидатора за дейността по ликвидация.      

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 
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13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 17.09.2018 г. относно: 

Отпускане на финансови средства за неотложни нужди на Народно Читалище 

„Родопска просвета – 1923” – гр. Девин. 

Докладва: Дияна Чаушева - Общински съветник 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 17.09.2018 г. относно: Вземане 

на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на 

Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по административен договор № МДР-ИП-01-19 от 27.08.2018 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Споразумение № МДР-ИП-01-

92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие/ВОМР/ на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. ДЗО – 161 от 17.09.2018 г. относно: 

Преразглеждане на Решение № 133 от 16.08.2018 г. за продължаване срока на 

действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за водовземане на минерална вода – 

от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Пампорово Вилидж 

Мениджмънт” ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. ДЗО – 165 от 21.09.2018 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2018 г. и предложение за актуализация.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за  дневен ред, моля да 

гласува: 

 15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Преди да пристъпим към т.1 от ДР искам да ви уведомя, че съгласно чл.95 

съгласно Правилника и след консултации с вносителя, са отстранени малки явни 

фактически грешки в решения №116, 118, 120,121, 122, 123 от 16.08.2018 г. във 

връзка с продажбата на жилища грешките се състояха в това , че в службата по 

кадастъра жилищата се водят на една улица, а в регистрите по местоживеене на 

жителите и по плана се водят на друга улица. Грешката е в кадастъра и са 
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предприети мерки за отстраняването и в кадастралната карта, а самите решения са 

поправени и са връчени по съответния ред на съответните институции. Заповядайте 

г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №125 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ, моля за разглеждане и гласуване. Само 

едно до уточнение. Решение 125 от 16.08.2018 година касае сключването на 

окончателен договор за покупко-продажба на имот. Мотива за връщане на това 

решение е, че съгласно ЗУТ, когато се дава разрешение за изработването на ПУП е 

следвало да се сключи предварителен договор за покупко-продажбата на този имот, 

а окончателен договор се сключва, когато ПУП влезе в сила. ПУП е изработен 2005 

година. Не знам поради каква причина, предишния общински съвет е взел такова 

решение, но не е сключен такъв предварителен договор. Основният мотив с който е 

върнато това решение е точно липсата на такъв предварителен договор. 

Предложението което правя, след консултация с отделите в общинска 

администрация е да потвърдим това свое решение 125 от 16.08.2018 г., защото ние 

няма откъде да изкараме такъв предварителен договор. А ние не може да сключим 

такъв предварителен договор, след като е влезнал в сила ПУП за изменение на УПИ 

в кв. 72. Най-вероятно нашето решение може да влезе в съда, там вече ще 

доказваме нашата правота. Така че моето предложение е да си потвърдим своето 

решение 125 и ако  идем в съда окончателно да решим този въпрос. 

 

Г-жа Василева: - Други колеги, има думата г-н Виденов – 

председател на ПК ”УТОССГС” за становище по ДЗ. Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище. 

 

Г-жа Василева: - Колеги, имате думата за изказвания, мнения и 

становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Колеги, чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 142 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Потвърждава свое Решение № 125 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на 

Общински съвет – Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №133 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ, моля за разглеждане и гласуване. 
Предлагам решение 133 да се отмени. При оформяне на самите решения е 

допусната една такава съществена грешка и след консултация с областната 

управа сме стигнали до извода, че това решение трябва да се отмени защото 

реално то не е прието. Нямаше по друг начин как да си поправим грешката, 

която сме допуснали. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Чаушев. Имате думата г-н Виденов 

председател на ПК ”УТОССГС” за становище по ДЗ. Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище. 

 

Г- жа Василева: - Колеги, имате думата за изказвания, мнения и 

становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 143 

 
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение № 133 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет – Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 164 от 18.09.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №114 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ, моля за разглеждане и гласуване. Ако ми 

позволите да развия моите мотиви за така внесената докладна и едно контра 

предложение на първото. Аз предлагам  да го видоизменим малко. След 

допълнително и задълбочено запознаване с мотивите за върнатото решение 

стигнах до извода, да предложа не отмяна на решение 114,  а  да потвърдим 

решение 114. Мотивите ми са следните: Зачитайки подробно описаните 

мотиви за което се връща решение 114 на хората, които са подготвили тази 

заповед на областния управител се натъкнах на някои фрапиращи неща, 

защо се връща това решение, като незаконосъобразно. Меко казано от 

гледна точка на това, какво съдържа, тези мотиви се препокриват с всичко 

това което е пуснато в жалба до областния управител. В писмото на 

областния управител не пише от кога и от кой е жалбата, но има жалба 

срещу тази наредба, срещу това нашия решение. Мотивите които са описани 

в самата заповед едно по едно кореспондират с мотивите които бяха 

изложени от представителите на едно сдружение, в самото заседание на 

общинския съвет. Странното е, че някои членове в нашия проект за наредба 

сме го приели и се отменят с едни много такива странни мотиви и доводи. 

Един от които е, членовете и забраните които сме въвели ние и в тази 

наредба не кореспондират и ги няма заложени в закона за 
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ветеринарномедицинската дейност и в другите закони касаещи 

регистрацията на кучетата. В нашата наредба има други членове и точки, 

които също ги няма в по висшите нормативни актове, нали за това са 

наредбите да доразвиват принципите заложени в законите. Тези 

разпоредби, не са атакувани като незаконосъобразни от никой, при 

приемането им. Ние по всякакъв начин се стремим да ограничим някак си 

популацията, да се ограничи свободното движение на безстопанствените 

кучета на територията на общината и града. Специално аз и на миналото 

заседание на общинския съвет, казах. Ако се разхождате всеки ден по 

главната улица и по централната градска част просто не знам как ще се 

чувствате, като виждате толкова много безстопанствени кучета и хората 

продължават да си ги хранят, пред заведенията, продължават да се трупат 

пред заведенията, лошо впечатление правят на туристите и на всички 

външни хора които посещават нашия град, дали за почивка или просто 

преминават. Мога да ви кажа онзи ден се натъкнах с моите колежки на една 

много грозна гледка. Осем кучета бяха под терасата на СПА Девин, отгоре 

сервитьорите  им хвърлят храна да ги хранят на входа на хотела, на центъра 

на града, пред общината. Ние се опитваме по някакъв начин с тези наредби 

за строг контрол да ограничим това нещо и да предприемем мерки, както да 

се отведат тези кучета в приюта който вече почти е изграден и може вече да 

приема животни. Някои хора в нашия град да са живи и здрави, уважавам 

тяхната дейност се стремят по всякакъв начин да пречат, което не е 

нормално и затова аз предлагам да изменим своя проект за решение и  да 

потвърдим решение 114. Благодаря. 

  

Г- жа Василева: - Колеги, имате думата за изказвания, мнения и 

становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 144 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Потвърждава свое Решение № 114 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на 

Общински съвет – Девин 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2018 г. относно: Издаване на 

разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ XXVI, УПИ VIII и промяна на улична 

регулация, кв. 48 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.501.46, ПИ 

20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Давам думата на г-н Виденов за становище на ПК 

”УТОССГС”.   

 

Г-н Виденов: - ПК ”УТОССГС” дава отрицателно становище с 1 

/един/ глас „ЗА” и 4 /четири/ гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” по ДЗ. 
 

Г-н Чаушев: - Ако позволите искам да внеса малко яснота по този 

въпрос. Значи този въпрос е разискван много пъти в комисията по 

устройство на територията. Ако си спомняте тази докладна беше предлагана 

и друг път на сесия на общински съвет, тогава комисията по устройство на 

територията, стигна до извода, че не трябва да се гледа докато не се 

прекратят дългогодишните съдебни спорове за границите на имотите и така 

междусъседски спорове. Там е налице един голям междусъседски проблем 

който все още не мога да измисля начин по който трябва да го решим. Така 

в най-добрия смисъл на думата в момента доколкото съм информиран има 

заведени дела срещу служба по геодезия и кадастър Смолян. Поради 

неправилното измерване на  границите на поземлените имоти съгласно 

съдебни решения на Върховния административен съд. Лично за себе си все 

още не мога да взема окончателно решение по тази докладна записка, как 

трябва да процедираме в случай, че едните  са прави и другите са прави. 

Виждам че има присъствие на един представител в залата на засегнатите 
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имоти. Моя апел официално и към господин Митев и към господин Младенов, 

аз ще се опитам по всякакъв начин да седнем на една маса и този въпрос да 

го решим мирно и тихо и между вас самите. Знам, че има нещо натрупано 

назад във времето такива междусъседски личностни отношения. Разберете, 

че положението не е много розово. Ние и каквото решение да вземем все 

едната страна е ще е недоволна, ще се завъртим отново в една съдебна 

процедура, която от единия ще бъде доволен, а другия не и накрая съда 

какво ще реши никой не може да каже. Моят съвет е каквото и решение да 

се вземе сега в момента тук рамките на тази и на другата седмица да ви 

събера долу при мен да загърбите споровете, ако има изобщо дето сте се 

карали там междусъседски и да го решим този въпрос и единия и другия да 

е доволен, защото иначе, завъртаме се в една такава постоянна процедура, 

където няма излизане.Вие знаете, че тази сага трудно се движи от 4-5 

години и нагоре. Съжалявам бяха поканени и другата страна не знам по 

каква причина не са тука, но крайно време е да седнем като зрели хора, да 

се разберете и да го решим един път завинаги. Това е което имах да кажа 

аз. Правя предложение съгласно чл.87, т.2 от нашия Правилник за поименно 

гласуване за проекта за решение. Други колеги. Ако няма, предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

  

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Има предложение за поименно гласуване, съгласно чл.87, т.2 от 

нашия Правилник за проекта за решение, който е съгласен, моля да гласува: 

  

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №145 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР за 

УПИ XXVI, УПИ VIII и промяна на улична регулация, кв. 48 по плана на гр. Девин в 

рамките на ПИ 20465.501.46, ПИ 20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Владимир Стефанов Митев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Младен Златков Корчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

1 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 11 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 - НЕ ГЛАСУВАЛ. КВОРУМ 13. 

Не се приема. 
 

 
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 21.08.2018 г. относно: 

Допълнение на Решение № 97/29.06.2018 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Имате думата г-н Виденов – председател на ПК 

”УТОССГС” за становище по ДЗ. Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ПК ”УТОССГС”  дава положително  становище по ДЗ. 

Предложението на комисията е за срок от 2 години. 

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Заповядайте г-н Митев. 

 

Г-н Митев: - Аз, искам да направя едно предложение за отмяна на 

това наше решение, заради това, че общинското предприятие има нужда от 

такива помещения да ги ползва дали за складиране на материали или за 

ползване като гаражи. За това предлагам вместо да допълваме това решение 

за срока да го оттеглим решението. 

  

Г-н Чаушев: - Предлагате да  отменим решение №97 от 29.06.2018 г. 

 

Г-н Митев: - Да. 
 

Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува. 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Подлагам на гласуване за промяна в проекта за решение. Който е 

съгласен с предложението на г-н Митев, моля да гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 146 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  
 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Отменя Решение № 97/29.06.2018 г. по Протокол № 9 от 29.06.2018 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 21.08.2018 г. относно: 

Допълнение на Решение №107/19.07.2018 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, има думата г-н Виденов – председател на ПК 

”УТОССГС” за становище по ДЗ. Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ПК ”УТОССГС”  дава положително  становище по ДЗ. 

Предложението на комисията е за срок от 10 г. 

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

  

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №147 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допълва Решение №107/19.07.2018 г., като определя срок за наем - 10 

години. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 28.08.2018 г. относно: Приемане 

на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията 

на град Девин.          

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: -  Колеги, има думата г-жа Димитрова – председател на 

ПК ”ОМДСТК” за становище по ДЗ. Заповядайте г-жа Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: - ПК ”ОМДСТК” дава положително  становище по 

ДЗ. 

Г-н Чаушев: -  Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 148 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 43, ал. 1 

от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното 

образование,  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища 

на територията на град Девин, съгласно Приложение №1.  

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 14.09.2018 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2019-2021 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: -  Колеги, има думата г-жа Тодорова – председател на 

ПК ”БФЕФП” за становище по ДЗ. Заповядайте г-жа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - ПК ”БФЕФП” дава положително  становище по ДЗ. 

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 149 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал. 

1, т. 1, и чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на 

Община Девин,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява актуализирана бюджетната прогноза на Община Девин за 

периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както 

следва: 

1. Приложение № 8 „Прогноза за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности”. 

 

2. Приложение № 1 „а” „Прогноза на показателите за поети ангажименти и 

за задължения за разходи на общините за периода 2019 - 2021 г.”. 

 

3. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи 

за периода 2019 - 2021 г. 

 

4. Приложение № 6 „г” „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за 

нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2019 - 2021 г.”. 

 

5. Приложение № 7 „в” „Справка за ефекта от увеличението на минималната 

работна заплата за периода 2019 – 2021 г. по бюджета на общината”. 

 

6. Приложение № 8 „а” „Справка за приходите от концесия по бюджета на 

общината за периода 2019 - 2021 г.”. 

 

7. Приложение № 6 „г” „Прогноза за намерения за поемане на задължения 

чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019 – 2021 г.” 

– МБАЛ Девин ЕАД. 

 

8. Приложение № 6 „б” „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на 

база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 

периода 2019 – 2021 г.” – МБАЛ Девин ЕАД. 
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9. Приложение 6 „в” „Прогноза на разходите за лихви на начислена основа 

по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за 

поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2019 – 2021 г.” – 

МБАЛ Девин ЕАД. 

 

10. Приложение № 10 „а” „Прогноза за приходите и разходите на 

нефинансовите предприятия за периода 2019 – 2021 г. и за активите и пасивите им 

към 31 декември на съответната година” – МБАЛ Девин ЕАД. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 17.09.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване  на ПУП-ПРЗ за ПИ 073030 в м. „Радва ливада” в землището 

на село Беден, община Девин за отреждането му за нов гробищен парк и одобряване 

на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Да внеса малко яснота, всички знаем, че положението 

с гробищните паркове на места е доста сериозно. Едно от тези места е село 

Беден. В крайна сметка със служителите от администрацията и общинския 

съвет намерихме подходящо място, макар и частно. Водили  сме разговори 

със собствениците на имота. Така предполагам, че няма да срещнем никакви 

трудности по реализирането на тази идея. Въпросът ми е, че трябва да 

дадем съгласието за изработване на ПУП, за да могат да стартират 

съответните процедури съгласувателни по съответните ведомства и да 

решим този проблем, както го решихме и на други места. Колеги, има думата 

г-н Виденов – председател на ПК ”УТОССГС” за становище по ДЗ. 

Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ПК ”УТОССГС”  дава положително  становище по ДЗ.  

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува:  
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 150 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 134, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 073030 в м. „Радва 

ливада” в землището на с. Беден, община Девин за отреждането му за нов гробищен 

парк. 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 

073030 в м. „Радва ливада” в землището на с. Беден, община Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 17.09.2018 г. относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1263 – гр. Девин, ул. „Пролет”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, има думата г-н Виденов – председател на ПК 

”УТОССГС” за становище по ДЗ. Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ПК ”УТОССГС”  дава положително  становище по ДЗ.  

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува:  

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 151 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 

1 от Наредба №2 на Община Девин , 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажбата на общински недвижим имот – частна общинска собственост, с 

идентификатор № 20465.502.1263, УПИ LI, кв. 55 по кадастрална карта на гр.Девин, 

община Девин, област Смолян, ул. „Пролет”, с площ 430 кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване до 10 м. АОС № 2150/02.07.2012 г., с първоначална цена от 6 450.00 

лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –  „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 157 от 17.09.2018 г. относно: 

Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински 

детски комплекс, град Девин /ЦПЛР - ОДК, град Девин/.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
 

Г-н Чаушев: -  Колеги, има думата г-жа Димитрова – председател на 

ПК ”ОМДСТК” за становище по ДЗ. Заповядайте г-жа Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: - ПК ”ОМДСТК” дава положително  становище по 

ДЗ. 

Г-н Чаушев: -  Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 49, ал. 8 

от Закона за предучилищното и училищното образование,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Утвърждава „Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно 

развитие – Общински детски комплекс”, град Девин /ЦПЛР-ОДК, град Девин/ за 

2018/2019 учебна година, съгласно Приложение №1. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 158 от 17.09.2018 г. относно: Приемане 

крайния ликвидационен баланс на „Въча” ЕООД в ликвидация, доклад към крайния 

ликвидационен баланс, цялостен отчет на ликвидатора за дейността по ликвидация.      

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ, моля за разглеждане и гласуване. Искам 

само да вмъкна, че имаше едно изпълнително дело, така както съм посочил 

в докладната записка. С писмо до общински съвет държавния съдебен 

изпълнител ни уведомява, че делото вече е прекратено и е приключило по 

реда на гражданския процесуален кодекс. Така, че вече няма висящи дела, 

за някакви дългове и така нататък относно някакви задължения на „Въча” 

ЕООД. Има указания и за заявяване на категорично желание за заличаване 

на дружеството в самото решение. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Докладната записка е разгледана подробно в 

комисията по „БФЕФП”. Имате думата г-жо Тодорова за становище по ДЗ. 

 

Г-жа Тодорова: - ПК „БФЕФП” дава положително  становище по ДЗ. 

 

Г-жа Василева: - Колеги, някой иска ли да вземе отношение 

госпожа Славчева е в залата. Има входирано писмо от госпожа Славчева. 

Заповядайте госпожо Славчева, само, че ще ви помоля, да бъдете по-кратка, 

защото вече мисля, че колегите подробно са запознати в хронологията 

събитията относно фирма „Въча” ЕООД. 

 

Г-жа Славчева: - Няма да ви досаждам въпреки, че сте запознати с 

хранологията. Искам само да ви кажа, че направих една нотариална покана 
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която приложих до кмета на общината, всъщност 2 нотариални покани, една 

до кмета и една до председателя на общинския съвет – Девин в който 

приложих ги тъй като се извършваше ревизия от двете държавни институции 

НАП и НОИ за 12-годишен период на дейността на „Въча” ЕООД. Искам само 

да ви кажа че тази цяла чанта с документи би следвало да има и в 

общината. Това е досието в „Въча” ЕООД. Това са кореспонденциите между 

„Въча” ЕООД, общината и общинския съвет, всички докладни записки които 

съм изпращал до господин кмета, писмата и решенията на общинския съвет. 

Една част от нея, трябва да ви представя справките от НОИ и от НАП. Тъй 

като ще бъда освободена. Благодаря на този Общински съвет и 

ръководството на общината, че решиха да ме освободят по този начин и аз 

вече мога съвсем законно  да заведа делата си. Искам само да обърна 

внимание, че документите които господин Лалов ви е  представил и баланса 

който ви е представил, не че искам да го обиждам, но това не може да бъде 

никакъв баланс.  Това където е сложил във всички графи нули не означава, 

че това е така. Има един давностен пет годишен срок тука има специалисти 

по ликвидацията който са компетентни. Трябва да знаете, че този 

петгодишен срок никой не може да го прекрати преди да бъдат изплатени 

независимо към кои длъжници. Общинския съвет в подкрепа на това 

общинско ръководство и общинския съвет като мой работодател да върне 15 

години назад.Този петгодишен срок независимо какво е представил г-н 

Лалов си остава тези задължения си остават. Аз съм приложила 15 г. назад, 

НАП, даже в едно от писмата към г-н Чаушев, може да разгледате и писмата 

и в резултат от ревизията които признават това са документите от НАП, 

които по месеци и по години признават всеки един ден който съм доказала. 

Не може да ми признаят осигуровките без да ми бъдат изплатени 

възнагражденията. Чрез Министъра на финансите и тези резултати които ги 

имам от НАП и НОИ, т.е министъра на финансите ги е предплатил до НАП ми 

отговарят че ще бъдат предприети мерки и проверки за задълженията на 

община Девин като некоректен работодател и ще бъда 

оневинена.Информация е важна за нас и ще предприема съответните 

действия по компетентност. Искам да ви кажа освен това, че г-н Лалов 

трябваше да направи труда да направи поне един нов баланс един отчет 

който не е от януари месец 2018 г.  и че такъв няма никакви промени като 

изключим това дело. Абсолютно няма такива промени и аз съм убедена, че 

каквото и решение да вземете, но на мен ми е ясно какво решение ще 

вземете то отново  ще бъде върнато. Ето го описа, който иска може да 

бръкне в търговския регистър и да си го извади и мотивите, че няма 

доказани нарушения и предписанията който твърдите, че вие сте ги 
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спазили, но аз твърдя, че не са спазени и съм сигурна, че това решение, 

което ще вземете, ще бъде незаконосъобразно. 

 

Г-жа Василева: - Госпожо Славчева, аз имах един въпрос на който 

не можах да си отговоря в момента, видях този отказ. Уважаеми господин 

Даскалов, уважаеми господин председател, имам едно питане. Можем ли да 

приемем крайния баланс, защото към момента, не съм запозната и няма 

откъде да прочета. Можем ли да приемем крайния баланс, след като е 

отказано вписване в търговския регистър за заличаване на фирмата. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Значи едно от условията за вписване и заличаване на 

фирмата в търговския регистър в Агенцията по вписвания е именно 

приемане на крайни ликвидационен баланс. Той не може да бъде по-

различен от този който ни е предоставен в края на 2017 година, защото 

единствените задължения които висяха като задължения на „Въча” ЕООД 

бяха по това изпълнително дело, тоест с Филев и Хаджийски. Доказани 

задължения на фирмата към дружества или физически лица няма. 

Единственото задължение беше това едно изпълнително дело, което не беше 

приключило. В последствие на това изпълнително дело е приключило 

задължения доказани няма към момента. Всякакви други задължения, 

претенции за задълженията, трябва да се доказват по съответния ред. Знам 

за тези проверки от НАП и от НОИ. Това са изводите които са направени на 

база на едни ваши декларации и осигуровки, които сте ги внасяли. Вие сте 

ги внасяли на база на какво. Аз също ви пратих нотариална покана в която 

исках да предоставите вие, договор за управление на фирмата, след 

съответния период. За съответния период който твърдите, че има договор 

такъв договор в община Девин няма и в архивите на Община Девин. Не 

намерихме вашия трудов договор сключен с кмета, касаеш един известен 

период и на база на какво сте внасяли осигуровки. Аз не мога да отговоря. 

Така, че вашите претенции за възнаграждение и така нататък, следва да 

бъдат доказани в съда. Тогава вече сядаме да го дискутираме. Запознат съм 

с ревизията и с едната и с другата. 

 

Г-жа Славчева: - НАП работи с някакви документи. 

 

Г-н Чаушев: - Аз не казвам с някакви документи. 

 

Г-жа Славчева: - Аз съм представила всичко. 
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Г-н Чаушев: - А каква е гаранцията, че вие сте представили 

документи с вярно съдържание може да сте представили документи с 

невярно съдържание, откъде да знам. 

 

Г-жа Славчева: - Искам да ви кажа само, че документите ги 

подготвям винаги в четири екземпляра досега, за кмета на общината, за 

Председател на Общински съвет, за архива на „Въча” ЕООД и един 

екземпляр за мен. Документите които съм ги представила господин Чаушев 

всички до един са със син печат от входящата поща на общинския съвет и 

на общинска администрация. Ако смятате, че това са документи с невярно 

съдържание, аз нося пълна отговорност. Ако някой от вас си позволява, да 

си да представи документи с невярно съдържание, това не съм. Аз пазя 

всички документи които са ми издали НАП и пазя това разпореждане.   

      

Г-жа Василева: - Благодаря ви госпожо Славчева. Заповядайте 

госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Към въпроса на госпожа Василева, само да 

допълня когато има отказ от вписване на дадено обстоятелството от 

Агенцията по вписвания в търговския регистър, много подробно е описано 

поради каква причина, не се вписва това заличаване. В тази връзка именно 

избран е легитимно от нас, ликвидатор господин Лалов е отстранил тези 

нередности и в случай ние трябва да гласуваме това решение, за да може да 

стане заличаване на фирмата. Благодаря. 

 

 Г-жа Василева: - Благодаря ви и аз госпожо Тодорова. Други 

колеги. Аз мисля че колегите, обстойно работиха по този въпрос месеци 

наред. Ако сега и още някой има нещо да допълни, да пита, да каже, затова 

ако няма, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува. 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 153 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, от ТЗ във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 270 от Търговския закон, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация. 

2. Приема Доклада към крайния ликвидационен баланс. 

3. Приема цялостен Отчет на ликвидатора за протичане на ликвидацията 

ведно с докладна от 18.05.2018 г. за допълнение на отчета. 

4. Няма неразпределено имущество след приключената процедура по 

ликвидацията на „Въча” ЕООД в ликвидация. 

5. Приключва ликвидацията на „Въча” ЕООД в ликвидация и възлага на 

ликвидатора да извърши необходимите практически и правни действия по 

реализацията на процедурата по заличаване на дружеството от Търговския регистър 

на Агенцията по вписвания. 

6. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Въча” ЕООД в ликвидация – 

Страхил Лалов, считано от датата на заличаване на дружеството в Търговския 

регистър. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 17.09.2018 г. относно: 

Отпускане на финансови средства за неотложни нужди на Народно Читалище 

„Родопска просвета – 1923” – гр. Девин. 

Докладва: Дияна Чаушева - Общински съветник 

 

Г-н Чаушев: -  Колеги, според правилника всички докладни записки се 

докладват от вносителя на докладната записка. В момента госпожа Чаушева 

отсъства. Няма кой да докладва докладната записка. Така че докладната записка 

според нашия правилник остава без разглеждане. Междувременно в почивката с 

господин Даскалов взехме едно решение, може да ви обясни. Заповядайте господин 

Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Във връзка с докладната записка на госпожа Чаушева и 

присъстващите до преди малко тук представители на читалище „Родопска просвета 

1923” проведохме разговор и разяснихме начина по който община Девин ще 

подпомогне читалището техните искания и по този начин ще бъде удовлетворено 

това което предлага госпожа Чаушева най-належащите неща, които уточнихме с тях. 

Уточнихме начина по който общинска администрация и Общинския съвет ще 

предприемат необходимите действия. Така, че към края на м.октомври да имаме 

решение. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Даскалов. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 17.09.2018 г. относно: Вземане 

на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на 
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Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово 

плащане по административен договор № МДР-ИП-01-19 от 27.08.2018 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Споразумение № МДР-ИП-01-

92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие/ВОМР/ на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: -  Колеги, има думата г-жа Тодорова – председател на 

ПК ”БФЕФП” за становище по ДЗ. Заповядайте г-жа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - ПК ”БФЕФП” дава положително  становище по ДЗ. 

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 
РЕШЕНИЕ № 154 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Държавен фонд 

„Земеделие” - Разплащателна агенция в размер на 52 753,80 лева, (петдесет и две 

хиляди седемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 

авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за 

предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ и Споразумение № МДР-ИП-

01-92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие/ВОМР/ на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” по 

Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020. 
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2. Община Девин възлага на кмета на община Девин да извърши всички 

необходими действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –   „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –  „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. ДЗО – 161 от 17.09.2018 г. относно: 

Преразглеждане на Решение № 133 от 16.08.2018 г. за продължаване срока на 

действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за водовземане на минерална вода – 
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от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Пампорово Вилидж 

Мениджмънт” ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, има думата г-н Виденов – председател на ПК 

”УТОССГС” за становище по ДЗ. Заповядайте г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ПК ”УТОССГС”  дава положително  становище по ДЗ. 

Предложението на комисията е за срок от 1 г.  

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

  

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 155 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на Закона за 

водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за 

водите,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на действие на Разрешително № 2/29.07.2016 г. за 

водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение Сондаж 

№ 4, с титуляр „Пампорово Вилидж Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление – гр. Смолян, ул. „Евридика” № 11, за обект хотел „Форест Глейд” в КК 

Пампорово, м. „Караманджа”, община Смолян, област Смолян, с разрешен годишен 

обем – до 320 куб. м., за срок от 1 /една/ година.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –  „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - ПРОТИВ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред. 

16. Докладна записка с Вх. ДЗО – 165 от 21.09.2018 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2018 г. и предложение за актуализация.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Искам само да внесе една корекция в Приложение №14, ако го имате пред 

вас, ако не ще ви разясня за какво става въпрос. Има едни 27 000 лв., които 

бяха разпределени по следния начин параграф 52-03 бяха заделени 8 000 

лв. от тези 27 000 за закупуване на устройства за изкачване и преодоляване 

на стълби от хора в неравностойно положение – инвалиди и 19 000 лв. за 
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ремонт на фасада и двор детска градина „Здравец”. Тъй като двете 

съоръжения, които трябва да се закупят, за двете детски градини за 

„Здравец” и „Изворче” са общо 11 000 лв. Моето предложение за корекция в 

параграф 52-03 вместо 8000 лв. да станат 11 000 лв. в параграф 51-00 

вместо 19 000 лв., да станат 16000 лв. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Имате думата за разисквания, относно 

предложението за  актуализация на бюджета, касае вътрешно разместване в 

отделните параграфи за което е дадена възможност на  кмета на общината 

рамките на разпоредбите на Закона за публичните финанси, да го оправи. 

Така, че не се актуализират и разместват средствата от функция във 

функция, просто има вътрешно разместване средствата, съгласно нуждите 

на ОА и това което обясни г-н Даскалов в капиталовите разходи средствата, 

които бяха предвидени за изграждане на рампи в двете детски градини, да 

се разпределят по следния начин както той обясни.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

  

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2017 година, както следва: 

 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 3 341 041 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 2 875 083 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.1.  
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1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 5 196 957 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 2 028 013 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.1  

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 127 968 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3.1. 

 

2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2018 г., съгласно Приложение № 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 

 

3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2018 г., 

съгласно Приложение № 1.1, 2.1 и 3.1. 

 

4. Приема проекта за актуализация на бюджета на ОП „БКС” съгласно 

Приложение № 10. 

 

5. Актуализира инвестиционната програма за 2018 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –  „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

 
 



 

Протокол № 14 от 25.09.2018 година 

34 
 
 

   
 

 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Г-н Чаушев: - Предварително няма постъпили искания за изказвания, 

питания и др. Колеги имате думата, ако вие имате нещо.....,. Ако няма, поради 

изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на общински съвет. 

Благодаря Ви за участието. 
 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/Дата:01.10.2018 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  


